
 

 

Xenny and Alternating Tasks 
 
Xenny và Yana đã rất quan tâm tới việc tổ chức ngày lễ Valentine ở nhà của họ. Để chuẩn bị cho 
ngày đó, họ đã liệt kê ra N nhiệm vụ cần hoàn thành. 
 
Để hoàn thành nhiệm vụ thứ i, Xenny mất Xi giây và Yana mất Yi giây. Để tối giản sự khác nhau 
giữa chất lượng các nhiệm vụ, họ quyết định làm chúng lần lượt. Nếu Xenny làm nhiệm vụ thứ 
1, thì Yana sẽ đợi và xem anh ta làm cho tới khi xong nhiệm vụ. Sau đó, Yana sẽ bắt đầu làm 
nhiệm vụ số 2, và trong khi cô ấy làm, Xenny chỉ ngồi xem và đợi. Anh ấy sẽ làm nhiệm vụ số 3 
sau khi cô ấy xong, và họ cứ tiếp tục làm các nhiệm vụ lần lượt cho tới nhiệm vụ thứ N. Họ có 
thể làm các nhiệm vụ theo thứ tự khác là Yana sẽ làm nhiệm vụ 1, sau đó Xenny sẽ làm nhiệm 
vụ 2, vân vân. Cuối cùng mục tiêu là tối thiểu tổng thời gian cần để hoàn thành N nhiệm vụ. 
 
Hãy giúp họ tìm ra tổng thời gian nhỏ nhất để hoàn thành N nhiệm vụ nhé. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa số nguyên T - số test case. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số N số nhiệm vụ cần hoàn thành. 
• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên thể hiện thời gian tính bằng giây để Xenny 

hoàn thành các nhiệm vụ. 
• Dòng thứ ba của mỗi test chứa N số nguyên thể hiện thời gian tính bằng giây để Yana 

hoàn thành các nhiệm vụ. 
Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa tổng thời gian nhỏ nhất tính bằng giây để 
Xenny và Yana có thể toàn thành các nhiệm vụ. 

Ràng buộc 

Subtask 1: 40 điểm 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 3 
• 1 ≤ Xi, Yi ≤ 105 

Subtask 2: 60 điểm 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 2*104 
• 1 ≤ Xi, Yi ≤ 105 
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Ví dụ 

Input: 
1 
3 
2 1 2 
3 2 1 
 
Output: 
5 

Giải thích 

Xenny sẽ làm nhiệm vụ 1. Sau đó Yana làm nhiệm vụ 2 và Xenny làm nhiệm vụ 3. Bởi vậy tổng 
số thời gian sẽ là 2 + 2 + 2 = 6 giây. 
 
Cách khác là Yana sẽ làm nhiệm vụ 1, Xenny làm nhiệm vụ 2 và Yana làm nhiệm vụ 3. Tổng 
thời gian cách này sẽ là 5 giây. 
 
Do đó, tổng thời gian nhỏ nhất là 5 giây. 
 


